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Vanuit de directie 
 

Ziekenhuisopname Isa Niemansverdriet 

Vorige week donderdag is Isa uit groep 8 

opgenomen in het ziekenhuis. Isa had 

hoge koorts die niet zakte. Artsen zijn 

nog aan het zoeken waar de koorts 

vandaan komt, deze wordt nu met een 

breed antibiotica infuus bestreden. 

Voorlopig moet Isa in het ziekenhuis 

blijven. Groep 8 ging deze week op kamp, 

helaas kon Isa daar niet mee naartoe.  

Het is leuk voor Isa als u een kaartje 

stuurt, dat zorgt voor een beetje 

afleiding. 

 

Isa Niemansverdriet 

P/a Erasmus MS Sophia 

SK-2350 

Postbus 2060 

3315 CN Rotterdam 

 

Juf Anke met pensioen 

Aan het einde van dit schooljaar zullen 

we afscheid nemen van juf Anke, zij gaat 

van haar pensioen genieten. Op 

woensdagmiddag 17 juli heeft u, na het 

ophalen van de rapporten, als ouders de 

gelegenheid afscheid te nemen van juf 

Anke.  
 

Kijken op andere scholen 

We vinden het belangrijk dat leerlingen 

op De Bouwsteen nieuwe dingen leren. 

Niet alleen als kind leer je, je leert een 

leven lang. Op woensdag 29 mei, dinsdag 11 en woensdag 12 juni zijn de kinderen vrij, 

de leerkrachten gebruiken deze tijd om te gaan kijken op andere scholen. Hoe heeft 

een andere school het onderwijs georganiseerd en wat kunnen wij daarvan leren?  

Volgend schooljaar starten we met 14 groepen, 3 kleutergroepen, een groep 2/3, een 

groep 3/4 en in de bovenbouw 2 groepen 5, 2 groepen 6, 2 groepen 7 en 2 groepen 8.  
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Het doel van het kijken op andere scholen is ervaren hoe zij het onderwijs aan 

heterogene groepen hebben georganiseerd en hoe we zo goed mogelijk gebruik 

kunnen maken van de extra handen die door de passend onderwijs en de 

werkdrukverlichtingsgelden beschikbaar zijn.  

 
Kwink  
Deze weken werken we over een ander helpen. Over: het zien van behoeftes bij anderen en 
het kunnen bedenken én geven van de juiste hulp. 

 
Oproep nieuwe leden ouderraad  
Beste ouders,  
vanaf aankomend schooljaar komt er een aantal plaatsen vrij binnen de ouderraad van De 
Bouwsteen.  
 
De ouderraad organiseert onder andere het sinterklaasfeest en het schoolreisje. We helpen 
mee met de vieringen bij Kerst, Pasen en Dankdag en ondersteunen bij de Koningsspelen, 
het meesters- en juffenfeest, de avondvierdaagse en het verkeersexamen.  
Deelnemen in de ouderraad is goed te combineren met (parttime) werk. De meeste 
ouderraadleden helpen mee in 2 of 3 commissies. Je weet dan vooraf voor welke activiteiten 
je overdag tijd vrij moet maken. Verder overleggen we zo’n 6 keer per jaar, dit is altijd op 
dinsdagavond.  
 
Het is erg leuk om zo, samen met andere ouders, betrokken te zijn bij de school van je 
kinderen. Aan het einde van het schooljaar sluiten we af met een gezellig etentje.  
Heb je zin om mee te helpen met het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen, 
meld je dan aan door een mailtje te sturen naar: or.debouwsteen@csgdewaard.nl  
 
Vriendelijke groeten, 
Deborah van Waardenburg (voorzitter) en Ingeborg Levering (secretaris) 

 
Extra geld voor kinderen  
Meedoen-regeling gemeente Hoeksche Waard 
Wilt uw kind lid worden van een sportclub, op muziekles of naar de toneelschool? Met een 
schoolreisje mee? Een nieuwe fiets om straks naar de middelbare school te kunnen fietsen? 
Of is het weer tijd om de ouderbijdrage van school te betalen? 
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De kosten voor (schoolgaande) kinderen kunnen behoorlijk oplopen. Zeker als er niet veel 
geld in het gezin is, kan dit wel eens lastig zijn. Vraag daarom een bijdrage van de gemeente 
aan en ontvang extra geld zodat uw kind kan meedoen met activiteiten. 
 
Er kunnen bijdragen worden verstrekt voor volwassenen en voor kinderen, om mee te 
kunnen doen in de maatschappij en met school. Zo kunt u € 100,- per jaar ontvangen per 
kind + aanvullend een bijdrage in de schoolkosten van € 50,- voor basisschoolkinderen (€ 
100,- voor kinderen in groep 8). 
 
Soms bestaat het misverstand dat dit alleen geldt voor mensen met een uitkering; maar ook 
werkenden kunnen hier gebruik van maken. Het gaat erom dat het inkomen niet hoger is 
dan 130% van de bijstandsnorm.  
 
Hier vindt u meer informatie over de Meedoen-regeling en de voorwaarden. Ook is daar de 
informatie te vinden over het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 

 
Jantje Beton  
De Kleine Jantje Betonloterij/schoolplein 
 
Klaar voor de start………..af!  De kinderen kunnen de komende 2 weken lootjes gaan 
verkopen via het verkoopboekje van De Kleine Jantje Beton loterij. Van ieder verkocht lootje 
gaat 50% naar onze school. Wij willen heel graag de opbrengst besteden aan ons nieuwe 
schoolplein. Het zou fijn zijn als we de inrichting van ons nieuwe schoolplein kunnen 
realiseren volgens voorgestelde pleininrichting.  
Laten we ons ook inzetten voor spelen in het algemeen. 3 op de 10 kinderen speelt niet of 
slechts een keer per week buiten. Daar doet Jantje Beton iets aan. Met De Kleine Jantje 
Beton Loterij. 
 
De actie duurt t/m 5 juni. Hoe de lootjes verkocht kunnen worden staat in het boekje, wat 
de kinderen hebben meegekregen, omschreven. De website www.jantjebeton.nl/loterij 
geeft ook de nodige informatie. 
Na de actieperiode willen we graag de verkoopboekjes weer op school ontvangen (uiterlijk 
vrijdag 7 juni). 
 
Heel veel succes voor onze lotenverkopers! 
 

Belangrijke data tot de zomervakantie: 
- woensdag 29 mei t/m vrijdag 31 mei vrij i.v.m. Hemelvaart 
- maandag 10 juni t/m woensdag 12 juni vrij i.v.m. Pinksteren 
- woensdag 26 juni meesters- en juffenfeest 
- maandag 8 juli, 9.15 -10.00 uur, wisselmoment nieuwe groepen 
- maandag 15 juli afscheidsavond groep 8b 
- dinsdag 16 juli afscheidsavond groep 8a 
- woensdag 17 juli  12.00 - 12.30 uur rapporten ophalen in de klas, aansluitend 

afscheid juf Anke 
- donderdagmiddag 18 juli, start zomervakantie, vrijdag 19 juli vrij 
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Schoolshirts 

Maandag 27 mei worden de shirts voor de avondvierdaagse (en Biwanto) aan de kinderen 
uitgedeeld.  De ouders die meelopen mogen een shirt komen halen op maandag 3 juni en 
dinsdag 4 juni. De shirts staan klaar op het podium in de hal. Er zijn niet voldoende shirts 
voor alle ouders die meelopen. U kunt ook zelf een bijpassend shirt aantrekken.  

 
In de bijlage 
In de bijlage vindt u 

- een bericht over het NK stoepranden.  
- een flyer over de vakantiebieb.  
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